ODDZIAŁ
POLSKIEGO TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

w Pile im. Henryka Kamińskiego
64-920 Piła ul. Śródmiejska
12/1tel/fax 067-212-44-30
NIP 764-10-96-026
Lukas Bank 82 1940 1076 3022 1770 0000 0000
Internet: http://pila.pttk.pl poczta @ pila. pttk.pl

Cel rajdu:
 uczczenie Roku PTTK 2016 – „Turystyka łączy
pokolenia”
 poznanie kolejnego obiektu – dworków w Grabównie
 popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez zabawy
rekreacyjne i ćwiczenia fizyczne na łonie natury
 przybliżenie uczestnikom rajdu walorów turystycznych
najbliższej okolicy.
 odświeżenie starych znajomości i zawarcie nowych
przyjaźni wśród turystycznej braci
 upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego
wypoczynku
 uczczenie 60-lecie Oddziału PTTK w Pile
Organizator:
 Oddział PTTK im. H. Kamińskiego w Pile
 Starostwo Powiatowe w Pile

REGULAMIN
XX
RAJDU

„SZLAKIEM ZAMKÓW I PAŁACÓW"
w dniu 24 września 2016 r.
do dworku w Grabównie

Termin imprezy:
Rajd odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. (sobota)
z zakończeniem na dziedzińcu w pobliżu dworku w
Grabownie
Świadczenia:
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
metalową odznakę rajdową, okolicznościową pieczątkę,
punkty na OTP, opiekę przodownika na trasie, posiłek
rajdowy na mecie oraz nagrody za udział w konkursach.

Ubezpieczenie:
Członkowie PTTK posiadający aktualnie opłaconą składkę
członkowską ubezpieczeni są przez organizatora. Pozostali
uczestnicy winni ubezpieczyć się indywidualnie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki
i szkody wynikłe w trakcie imprezy z winy uczestników.
PROGRAM RAJDU
1. TRASA PIESZA
godz.
10.30 – zbiórka uczestników na Pl. Zwycięstwa w Pile
i przejazd autokarem do Kaczor, skąd
wymarsz na trasę ok. 7 km. Trasę prowadzi
Przodownik TP PTTK kol. Edmund Maciaszek
godz. 13.00 – 15.00 zakończenie rajdu w pobliżu dworku w k bb
0
Grabównie, gry i zabawy z nagrodami,
0
posiłek rajdowy
godz. 15.00 – wyjazd do Piły
2. TRASA ROWEROWA - dowolna
Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników zabytków oraz
osoby, którym bliskie są zagadnienia ochrony zabytków i przyrody.

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia wraz z wpisowym można dostarczyć osobiście lub
przesłać na adres (jak w nagłówku) do dnia 16.09.2015 r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Wpisowe w wysokości:
17 zł - członkowie PTTK po okazaniu ważnej
legitymacji, młodzież
20 zł - pozostali uczestnicy
-----------------------------15 zł – trasa dowolna
13 zł – członkowie PTTK
- opiekunowie grup bezpłatnie
W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię. Należność można
także przelewać na konto (nr konta w nagłówku) z dopiskiem
„Rajd SzZ i P"
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko pod
opieką osoby pełnoletniej.
Wspaniałej pogody i miłych wrażeń z Rajdu życzą

3. TRASA ROWEROWA - zorganizowana przez PKTR PTTK
Jednoślad
start godz. 10.00 z Placu Konstytucji 3. Maja (przy fontannie)

ORGANIZATORZY

